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Р Е Ш Е Н И Е  
№ от 08.07.2020г.

За прекратяване на обществена поръчка в частта за обособена позиция № 1, номенклатура 
№ 1.45 на основание чл.110, ал.5, във връзка с чл.110, ал.1, т.4 от ЗОП след влязло в сила 
на Решение № 11 от 04.06.2020г. на Изпълнителния директор на МБАЛ”проф.д-р.Параскев 
Стоянов”АД -  Ловеч.

На основание чл.110, ал.5 във връзка с чл.112, ал.2, т.1 от ЗОП, Решение № 11 от 
04.06.2020г. на Изпълнителния директор на МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов”АД -  Ловеч за 
избор на изпълнител в обществена поръчка проведена чрез Открита процедура с предмет: 
„Доставка на медицински изделия включващи общоболнични медицински консумативи, разтвори 
за хемодиализа и лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р 
Параскев Стоянов" АД -  Ловеч чрез периодично повтарящи се доставки след направени от 
възложителя заявки по обособени позиции и номенклатури” с уникален номер в регистъра на 
АОП 00732-2019-0013, открита с Решение №34/30.12.2019г., с ID № 952009 и обявление за 
поръчка с ID № 952010 от 31.12.2020 в регистъра на Агенцията по обществени поръчки и 
притурката към Официален вестник на ЕС (OB S) брой 002 с дата 03.01.2020г. - 2020/S002- 
001153 както и на основание подадено електронно Писмо за отказ от Ценка Маринова - 
УПРАВИТЕЛ с вх.№ 182/07.07.2020г. на „АГАРТА - ЦМ“ ЕООД.

Съгласно чл.232 от ЗОП процедурата е преминала и двата етапа на Предварителен 
контрол. В обособена електронна преписка на МБАЛ“проф.д-р.Параскев Стоянов“АД е 
публикувано становището от първият етап на процедурата с дата на публикуване -  07.11.2019г. - 
Становище по чл.232, ал.З, т.1 от ЗОП -  дата на публикуване 07.11.2019. Окончателното 
становище по чл.232, ал.З, т.2 от ЗОП е публикувано на 16.01.2020г. На 20.01,2020г е 
публикувано в РОП и в сайта на МБАЛ“проф.д-р.П.Стоянов“ АД Ловеч - Решение за одобряване 
на обявление за изменение или допълнителна информация - изменението се прави във връзка с 
окончателното становище на Агенцията по обществени поръчки, регистрирано в деловодната 
система на АОП под номер КСИ-265/14.01.2020 г. по чл.232, ал.З, т.2 от ЗОП /ВТОРИ ЕТАП на 
контрола/. Решението за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 
е изпратено на 16.01.2020г с ID 954494, същото е публикувано в Официален вестник на ЕС (ОВ 
S) брой 13 сдата 20.01.2020г. - 2020/S013-026151.

ОТМЕНЯМ ЧАСТИЧНО

Решение № 11 от 04.06.2020г. на Изпълнителния директор на МБАП”проф.д-р.Параскев 
Стоянов”АД -  Ловеч, в частта за определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет 
„Доставка на медицински изделия включващи общоболнични медицински консумативи, разтвори
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за хемодиализа и лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р 
Параскев Стоянов" АД -  Ловеч чрез периодично повтарящи се доставки след направени от 
възложителя заявки по обособени позиции и номенклатури”, за обособена позиция № 1, 
номенклатури № 1.45, включваща артикулни номера от 1.45.1. до 1.45.8 и номенклатура № 
1.50, както следва:______________________  ______
1.45.Ръ кавици стерилни, латексови

1 .45 .1 .Ръкавици латексови стерилни с пудра размер X S  - Обиколка на дланта 14,5 -1 7 ,5  см. чифт 800

1.45.2.Ръ кавици латексови стерилни с пудра размер S - Обиколка на дланта 17,5 - 20 см. чифт 2500

1.45.3.Ръ кавици латексови стерилни с пудра размер M - Обиколка на дланта 20  -  2 2 ,5  см. чифт 5000

1,45.4.Ръ кавици латексови стерилни с пудра размер L -  Обиколка на дланта 22 ,5  - 26 ,5  см. чифт 2000

1.45.5.Ръ кавици латексови стерилни с пудра размер X L  - Обиколка на дланта 2 6 ,5  - 28  см. чифт 800

1.45.6.С терилни латексови ръкавици без пудра хипоалергични S -Обиколка на дланта 17,5-20см . чифт 2000

1.45.7.С терилни латексови ръкавици без пудра хипоалергични М-Обиколка на дланта 2 0 -2 2 ,5см. чифт 2000
1.45.8.С терилни латексови ръкавици без пудра хипоалергични L-Обиколка на дланта 2 2 ,5  - 
26,5см. чифт 1000

О Б Я В Я В А М :

I.Ha основание чл.110, ал.1, т.4 от ЗОП ПРЕКРАТЯВАМ обществената поръчка, в частта за 
обособена позиция № 1 номенклатура № 1.45.

На основание чл.110, ал.1, т.4 от ЗОП да се ПРЕКРАТИ в частта за обособена позиция № 1 
номенклатура № 1.45 обществената поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия 
включващи общоболнични медицински консумативи, разтвори за хемодиализа и лабораторни 
реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД -  Ловеч чрез 
периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени 
позиции и номенклатури” -  поради отказ на единствения класиран на първо място участник по 
тези позиции да сключи договор за тях.

Мотиви довели до решението : С Решение № 11 от 04.06.2020г. на Изпълнителния 
директор на МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов”АД -  Ловеч, участника “АГАРТА ЦМ“ ЕООД, 
Оферта с вх. № 57/06.02.2020г., 15:20ч. е класиран на първо място и е определен за 
изпълнител на обособена позиция № 1, номенклатури №, както следва :_______________________

обособена позиция № 1
номенклатура № 1.45.
1 .45 .1 .Ръкавици латексови стерилни с пудра размер X S  - Обиколка на дланта 14,5 -1 7 ,5  см. чифт 800

1.45.2.Ръ кавици латексови стерилни с пудра размер S - Обиколка на дланта 17,5 -  20 см. чифт 2500

1.45.3.Ръ кавици латексови стерилни с пудра размер М - Обиколка на дланта 20  - 22,5 см. чифт 5000

1.45.4.Ръ кавици латексови стерилни с пудра размер L - Обиколка на дланта 22 ,5  - 26 ,5  см. чифт 2000

1.45.5.Ръ кавици латексови стерилни с пудра размер XL - Обиколка на дланта 2 6 ,5  -  28 см. чифт 800

1.45.6.С терилни латексови ръкавици без пудра хипоалергични S -Обиколка на дланта 17,5-20см . чифт 2000

1.45.7.С терилни латексови ръкавици без пудра хипоалергични М -Обиколка на дланта 2 0 -2 2 ,5см. чифт 2000

1.45.8.С терилни латексови ръкавици без пудра хипоалергични L-Обиколка на дланта 22 ,5  -  26,5см . чифт 1000

В срока преди сключване на договор на 07.07.2020г на електронния адрес на МБАЛ“проф.д- 
р.Параскев Стоянов“АД Ловеч, mbal lovech@abv.bq е постъпило писмо с изх.№ 988 от 
07.07.2020г. електронно подписано от Ценка Маринова - управител на “АГАРТА ЦМ“ ЕООД с 
поставен вх.№ 182 от 07.07.2020г в регистъра за обществени поръчки, за отказ от сключване на 
договор по обособена позиция № 1, номенклатура № 1.45 по причина, че класирания на първо
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място участник и избран за изпълнител “АГАРТА ЦМ“ ЕООД, Оферта с вх. № 57/06.02.2020г., 
15:20ч не е в състояние да подпише договор с Възложителя по настоящата обществена поръчка 
за цитираните позиции, като излага, като мотив , следните съображения : „Във връзка със 
създалата се ситуация около обявените извънредни положения почти във всички страни, 
породени от възникналата ПАНДЕМИЯ ОКОЛО КОРОНА ВИРУСА, Ви уведомяваме че нашите 
партньори, които ни доставят продуктите с които сме участвали, а именно стерилни и нестерилни 
ръкавици са увеличили производствените цени, поради което закупуваме същите на завишени 
цени. Това налага промяна на цената на доставяните от нас продукти, поради което с 
настоящото Ви уведомявам, че спечелените от нас консумативи по Обособена позиция №1 - ном. 
ед. 1.45 „Стерилни хирургични ръкавици" няма да могат да бъдат доставяни на оферираните 
цени в цитираната обществена поръчка.“

Съгласно разпоредбите на чл.112, ал.2, т.1 от ЗОП възложителят не сключва договор, 
когато участникът, класиран на първо място откаже да сключи договор, като съгласно чл.110, 
ал.5 от ЗОП възложителят може да отмени влязлото в сила решение за определяне на 
изпълнител и да издаде решение за прекратяване на процедурата, когато преди сключване на 
договора възникне обстоятелство по ал.1,т.4,6 и 8 или ал.2,т.4 от ЗОП.

На основание чл.110, ал.1, т.4 от ЗОП възложителят прекратява процедурата с мотивирано 
решение, когато първият и вторият класиран участник откаже да сключи договор. Съгласно 
Решение № 11 от 04.06.2020г на Изпълнителния директор на МБАЛ“проф.д-р.Параскев 
Стоянов“АД Ловеч, за обособена позиция № 1, номенклатура № 1.47 участника “АГАРТА ЦМ“ 
ЕООД, Оферта с вх. № 57/06.02.2020г., 15:20ч е единствения класиран на първо място участник.

II. На основание чл. 43, ал. 1 от Закона за обществените поръчки копие във връзка с §131, 
ал. 2 от ПЗР към ЗИДЗОП, изм. и доп. ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила 01.01.2020 г , от настоящото 
решение да се изпрати на участниците в процедурата в тридневен срок от издаването му.

III. На основание чл. 24, ал. 1, т. 2 и т. 5 от ППЗОП и §134 от ПЗР към ЗИДЗОП, изм. и доп. 
ДВ, бр. 102 от 2019 г„ в сила 01.01.2020 г, Решението, да се публикува под формата на 
електронен документ в профила на купувача към електронната преписка на обществена поръчка 
с електронен адрес: http://www.mbal-lovech.com/00732-2019-0013.htm.

IV. OpraH, който отговаря за процедурите по обжалване: Комисията за защита на 
конкуренцията, адрес : Република България, гр. София 1000, бул. „Витоша” №18, тел. 02 935 61 
13, факс; 02 980 73 15, ел. поща: cpcadmin@cpc.bg, интернет адрес: https://www.cpc.bq/ С рок: 
Настоящото решение може да се обжалва в 10-дневен срок, считано от датата на получаването 
на Решението, пред Комисията за защита на конкуренцията по реда на чл. 196, ал. 1, т. 1 във 
връзка с чл. 197, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки.

V. Контрола по изпълнение на решението ще упражнявам лично.

Решението да се доведе до знанието^ съответните длъжностни лица по компетентност.

Съгласувано с юрист:
Адвокат Мариана Иванова

Изпълнителен директор / а  М

/д-р. Румяна Нановска /

юскев Стоянов“ АД Ловеч :
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